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Результати: Досліджено досвід вітчизняних та іноземних закладів вищої 

освіти щодо підготовки докторів  філософії з спеціальності 

«Менеджмент». 

 

Анотація 
Дослідження досвіду вітчизняних та іноземних закладів вищої освіти 

щодо підготовки докторів  філософії з спеціальності «Менеджмент» з метою 

вивчення загальних трендів та кращих практик проведено у розрізі освітніх 

(освітньо-наукових) програм вітчизняних та іноземних університетів за такими 

ключовими напрямками: цілі та обсяги програми, ключові компетентності та 

результати, освітні компоненти та структурна логіка їх вивчення, ключові 

напрямки наукових досліджень.  
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Досвід вітчизняних освітньо-наукових програм  
з спеціальності «Менеджмент»  

 
 
   ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І.І. МЕЧНІКОВА 

 

ОНП – 2020 за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/edu-programm/epf/ONP_073_PhD_2020.pdf 

Метою  освітньо-наукової програми є підготовка докторів філософії зі 

спеціальності «Менеджмент» є розвиток загальних та фахових компетентностей задля 

забезпечення підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних науковців, 

які широко ерудовані в галузі управління та адміністрування, володіють методами 

синтезу і аналізу системи управління, фундаментальними навичками науково-

дослідної роботи та сучасними інформаційними технологіями, методологією наукової 

та педагогічної діяльності у сфері менеджменту; розвинути в аспірантів дослідницькі 

навички високого рівня в предметній сфері та підтримувати їх у виконанні 

оригінальних наукових досліджень, які спрямовані на отримання нових наукових 

знань. 

Особливості програми. Програма містить освітню складову, науково-дослідну 

та практичну роботу аспірантів як самостійне дослідження, так і в наукових групах, 

які працюють над широким колом питань у галузі управління та адміністрування, з 

подальшим практичним впровадженням досягнень у діяльність суб’єктів 

господарювання та державного управління і місцевого самоврядування. 

Обов’язковим є портфоліо особистого розвитку. 

Обов’язкові компоненти ОП: Філософія науки та професійна етика. Наукова 

проектна діяльність та інтелектуальна власність. Академічне письмо іноземною 

мовою. Інформаційні технології у науковій діяльності. Історія, концепції та сучасні 

досягнення науки. Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень. 

Педагогічна (асистентська) практика. (30 кред.) 

Вибіркові компоненти ОП: Вибір 1 дисципліни з: Педагогіка вищої школи. 

Інноваційний розвиток: управлінська теорія біфуркації. Управління потенціалом 

соціально-економічної  системи різних рівнів. 3 кред. Вибір 2 дисциплін з: Основи 

педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи. Методологія наукового 
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управлінського мислення. Інституціоналізація сучасного підприємництва. Теорія 

інституційних змін. Глобальні стратегії економічного розвитку. Фактори 

конкурентоспроможності управлінського капіталу.  6 кред. Вибір 2 дисциплін з: 

Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності. Кон’юнктурна динаміка 

економічного розвитку. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління 

суб’єктом господарювання. Управлінські стратегії у відкритій економіці. Сучасний 

розвиток університетських технопарків. Методи статистичної обробки даних. 6 кред. 

Загальний обсяг  

вибіркових компонент 15,0 кред. Загальний обсяг освітньої програми 45,0 кред. 

Форма атестації здобувачів вищої освіти.  Випускна атестація здобувачів 

вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» проводиться на основі 

аналізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення здобувачами вищої освіти 

задач діяльності. Підсумкова атестація докторів філософії в галузі управління та 

адміністрування здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи та 

завершується видачею документа встановленого зразка про присудження ступеня 

доктора філософії з присвоєнням кваліфікації «доктор філософії зі спеціальності 

«Менеджмент».  

 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  
 
 
 

Освітня програма 37121 Менеджмент  

Рівень вищої освіти Доктор філософії  

Спеціальність 073 Менеджмент   

Самоаналіз: 28.04.2020 р.  

https://univ.kiev.ua/pdfs/official/accreditation/073/37121-management.pdf 

Цілі ОНП полягають у  підготовці фахівців вищої кваліфікації, які здатні 

генерувати нові наукові знання і розробляти новітній прикладний інструментарій у 

предметній сфері галузі знань 07 «Управління та адміністрування», нове покоління 

дослідників, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір, 

здатних до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної та практичної 
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діяльності у сфері управління сучасними організаціями, а також науково-педагогічної 

роботи у ЗВО.  

Особливості ОНП: 1) навчання здійснюється на основі проблемно-

орієнтованого підходу та самонавчання у формі лекцій, семінарів, практичних занять, 

самостійної роботи, виконання проектів, консультацій із викладачами, опрацювання 

літератури в МНБД Scopus, Web of Science, а також інших сучасних фахових 

наукових публікацій; 2) можливості проведення якісних міждисциплінарних 

наукових досліджень; 3) ОНП має якісне кадрове забезпечення, її реалізують визнані 

дослідники у таких предметних сферах, як: економіка, соціологія, філософія, 

психологія, право, фінанси, менеджмент, маркетинг, підприємництво. 

Обов’язкові компоненти ОП: Філософія науки та іновацій. Наукова проектна 

діяльність та інтелектуальна власність. Академічне письмо іноземною мовою система 

прикладних методів менеджменту; методологія та організація наукових економічних 

досліджень. Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень. 

Педагогічна (асистентська) практика. (28 кред.) 

Вибіркові компоненти ОП: Вибір 1 дисципліни з: Педагогіка вищої школи. 

Інноваційний розвиток: управлінська теорія біфуркації. Управління потенціалом 

соціально-економічної  системи різних рівнів. 4 кред. Вибір 2 дисциплін з: Основи 

педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи. Методологія наукового 

управлінського мислення. Інституціоналізація сучасного підприємництва. Теорія 

інституційних змін. Глобальні стратегії економічного розвитку. Фактори 

конкурентоспроможності управлінського капіталу.  8 кред. Вибір 2 дисциплін з: 

Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності. Кон’юнктурна динаміка 

економічного розвитку. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління 

суб’єктом господарювання. Управлінські стратегії у відкритій економіці. Сучасний 

розвиток університетських технопарків. Методи статистичної обробки даних. 8 кред. 

Загальний обсяг вибіркових компонент 12,0 кред. Загальний обсяг освітньої програми 

40,0 кред. 

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення. 

СИЛЬНІ СТОРОНИ: 

– ОНП «Менеджмент» є складовою диверсифікованого портфеля ОП неперервної 

підготовки у КНУТШ фахівців з вищою освітою у галузі знань «Управління та 

адміністрування» за трьома рівнями освіти «бакалавр–магістр–доктор філософії» у 
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тісній співпраці ЕФ з філософським факультетом, факультетами психології і  

соціології.  

– ОНП «Менеджмент» продовжує та розкриває багаторічні традиції підготовки 

наукових кадрів у межах наукової школи «Дослідження та формування інноваційно-

інвестиційної політики та системи менеджменту її реалізації» (з 1987р.), ефективного 

функціонування аспірантури і докторантури з 1993р. за спеціальностями 08.02.02, 

08.06.01. Ефективність аспірантури ЕФ у 2000–2019 рр. становила 67–80 %, що на 20–

30% вище національних показників.  

– Сформована критична маса наукового потенціалу ЕФ забезпечує високу якість 

реалізації освітньої та наукової компонент підготовки докторів філософії зі спец. 073 

«Менеджмент» із повним дотриманням сучасних ліцензійних та акредитаційних 

вимог. Гарант і наукові керівники майбутніх докторів філософії за ОНП мають 

наукові публікації у МНБД Scopus і WoS, а також високі показники h-індексу, на ЕФ 

33 дослідники мають h-індекс. – Інституційну зрілість КНУТШ як національного 

флагмана вищої освіти, наукових досліджень і підготовки наукових кадрів 

засвідчують такі показники: якісне інституційне забезпечення підготовки майбутніх 

600 докторів філософії за 44 спеціальностями 15 галузей знань, сформованість усіх 

колегіальних органів: вчених рад Університету і структ. підрозділів, НМЦ організації 

навчального процесу, відділів аспірантури і докторантури, атестації наукових кадрів, 

академічної мобільності, Рад молодих вчених, 40 спеціалізованих вчених рад за 107 

діючими наук. спеціальностями; сформованість мережі із 101 наукового часопису, 

видавцем яких є КНУТШ, із яких для статей 45 часописів присвоюється DOI, у тому 

числі для Вісника КНУТШ. Економіка; забезпечення Науковою бібліотекою ім. 

М.Максимовича доступу до рефератів усіх публікацій, індексованих у МНБД Scopus і 

WoS; найвищий серед українських ЗВО науковий потенціал – у 2019 р. дослідження 

виконували 756 докторів і 2067 канд. наук, реалізували 47 фундаментальних і 17 

прикладних НДР, 2 експериментальних розробки, 9 тем молодих учених у межах 

освоєння 108,4 млн грн загальгого фонду, а також 18 НДР, 7 міжнар. грантів, 9 

білатер. проектів та 107 угод надання платних послуг у межах освоєння 18,4 млн грн 

спецфонду; входження до ТОП-1000 наукових організацій світу із включенням 

КНУТШ до всесвітнього рейтингу наукових організацій (SIR) та покращення 

рейтингових позицій із 812 у 2010 р. до 727 у 2019 р., у рейтингу QS University 

Rankings EECA КНУТШ має 29 позицію (із 354 університетів КНУТШ – єдиний серед 
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українських ЗВО потрапив до ТОП-50); найвище серед ЗВО України значення h-

індексу, що на 14.04.2020 р. становило 94, та найвища кількість статей у МНБД 

Scopus і WoS (19 тисяч).  

У подальшому планується продовжити позитивну практику залучення 

аспірантів до змін ОНП у частині, яка не вплине на збереження наявної високої якості 

підготовки фахівців за ОНП «Менеджмент» та виявлених її переваг.  

Для реалізації наявних перспектив розвитку ОНП передбачається 

вдосконалювати її зміст і структуру з метою формування індивідуальної освітньої 

траєкторії кожного здобувача. Продовжити позитивну практику залучення 

роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу за ОНМ «Менеджмент». 

Зважаючи на перший випуск у 2020 році підготовлених фахівців за цією програмою у 

подальшому заплановано проводити регулярний моніторинг кар’єрного шляху і 

дослідницької траєкторії здобувачів ОНП. Перспективним завданням є збереження 

наявного потенціалу і підвищення загального рівня інформування заінтересованих 

осіб щодо реалізації ОНП, розвиток і позиціонування веб-сайту профільної кафедри, 

веб-сайту факультету в соціальних мережах. Підтримувати практику залучення 

здобувачів вищої освіти за ОНП підготовки докторів філософії спеціальності 073 

«Менеджмент» до реалізації спільних дослідницьких проектів. 

 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАРКІВСЬКИЙ   
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
 
 

 
Освітня програма 28975 Менеджмент  

Рівень вищої освіти Доктор філософії  

Спеціальність 073 Менеджмент   

Самоаналіз: 28.04.2020 р. http://web.kpi.kharkov.ua/phd/?page_id=9554 

ОНП-19 https://drive.google.com/file/d/1loQErOSgVJHl9kyJFR1D_btMeyAjjFaV/view 

Цілі ОНП полягають у  підготовці фахівців, здатних до проведення 

інноваційних наукових досліджень з проблем управління організаціями та їх 

об’єднаннями на засадах глибокого переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики, оволодіння методологією наукової та 
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педагогічної діяльності, проведення власних наукових досліджень, результати яких 

мають наукову новизну та практичне значення. 

Особливості ОНП: вона є багатопрофільною (передбачає набуття 

загальнонаукових, дослідницьких, мовних, проектних, педагогічних, управлінських 

компетентностей), враховує міжгалузеві аспекти розробки та прийняття 

управлінських рішень та націлена підготовку фахівців не тільки для освітньо-

наукового середовища, але і для організацій різних сфер діяльності, форм власності та 

масштабу. Структура програми передбачає виконання освітньої та наукової 

складових. Зміст кожної складової програми орієнтується на сучасні наукові 

дослідження в управлінні та адмініструванні, враховує інноваційні підходи та методи 

менеджменту, базується на сучасних результатах, тенденціях управління 

організаціями. Програмою також передбачено можливість навчання іноземних 

громадян (на програмі працюють викладачі, які мають мовні сертифікати на рівні В2 і 

вище). 

Обов’язкові компоненти ОП: Світоглядні та соціокультурні основи 

науковотехнічної діяльності. Іноземна мова для комунікації у науковопедагогічному 

середовищі. Практика. (14 кред.) 

Вибіркові компоненти ОП: Вибір 1 дисципліни з: Сучасні інформаційні 

технології. Управління науковими проектами та програмами. Педагогіка вищої 

школи. Інтелектуальна власність в технологічних інноваціях. Спеціальні розділи 

математики для дослідників.   

Вибір 2 дисциплін з: Теорія організації. Сучасні методи досліджень у 

менеджменті. Фаховий семінар з менеджменту.  Технологічний менеджмент. 

Управління результативністю бізнесу. Сучасні методи та системи управління. Сучасні 

методи та інноваційні технології в управлінні персоналом.  Основні тенденції та 

концепції управління інтелектуальним капіталом. Сучасні проблеми виробничого 

менеджменту. Новітні підходи до планування та контролю на промисловому 

підприємстві. Інтернет економіка та особливості ведення інтернетменеджменту. 

Спеціальні розділи інноваційного менеджмент. Фінансовий і управлінський облік та 

звітність як інформаційна база фінансового менеджменту. Моделі й методи прийняття 

рішень в аналізі. Діагностика та прогнозування фінансово-економічного стану 

підприємства. Статистичні методи у наукових дослідженнях. Аналіз інвестиційних 

проектів. Соціальна відповідальність в контексті стійкого розвитку підприємства. 
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Управління знаннями та інноваціями в зовнішньоекономічній діяльності. Управління 

міжнародними високотехнологічними підприємствами. Теорія міжнародного бізнесу. 

Методи дослідження міжнародного середовища бізнесу. Стратегічне управління 

міжнародними компаніями. Міжнародний менеджмент команд, проектів, процесів, 

ланцюгів поставок. Міжнародний фінансовий менеджмент. Міжнародний маркетинг.  

Загальний обсяг вибіркових компонент 26,0 кред. Загальний обсяг освітньої 

програми 40,0 кред. 

  Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення. 

Сильною стороною освітньої програми є її міждисциплінарність, яка 

передбачає набуття дослідницьких, проектних, управлінських, комунікаційних, 

аналітичних, креативних компетентностей, і її міжнародна спрямованість, що 

підтверджується збільшенням контингенту іноземних аспірантів (з Нігерії, 

Туреччини, проектних, управлінських, комунікаційних, аналітичних, креативних 

компетентностей, і її міжнародна спрямованість, що підтверджується збільшенням 

контингенту іноземних аспірантів (з Нігерії, Туреччини, Китаю) у 2019-2020р. 

навчальному році на 6 осіб (33%). Крім того, залученість до ОНП чотирьох 

випускових кафедр розширює академічну свободу аспірантів щодо вибору напрямів 

наукових досліджень і освітніх компонентів. Вагомими перевагами є також наявність 

сучасної бібліотеки, яка надає  аспірантам локальний доступ до міжнародних 

бібліотечних ресурсів і баз даних, а також організація та проведення міжнародних 

науково-практичних конференцій на базі НТУ “ХПІ”, що надає можливості 

безкоштовної апробації їх наукових досліджень. Сильною стороною програми та 

свідченням її  успішності є також дострокові захисти дисертацій її випускників (2 

особи), один з яких відбувся у лютому 2020 р., а другий має відбутися у квітні 2020 р. 

Крім того, до кінця 2020 р. планується захист ще двох аспірантів 4-го року навчання.  

З іншого боку, велика чисельність групи забезпечення, яка є наскрізною для 

всіх рівнів вищої освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент” в НТУ “ХПІ”, 

ускладнює комунікації між її членами та аспірантами.  

Певною слабкою стороною, є те, що не всі члени групи забезпечення мають 

публікації в міжнародних наукометричних базах Scopus або Web of Science, що 

обмежує коло майбутніх внутрішніх рецензентів дисертаційних робіт, виконаних за 

спеціальністю. Крім того, не всі викладачі, які забезпечують викладання дисциплін 
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навчального плану, мають сертифікати з іноземною мови на рівні В2 та вище, що 

стримує потенціал міжнародного визнання програми.  

 
  
 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. 
КАРАЗІНА 

 
ОНП – 2016 за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/073manegm-admin-o.pdf  

Метою освітньо-наукової програми є забезпечення якісної підготовки 

здобувачів відповідно до програмних компетентностей фахівців освітньо-наукового 

ступеня  доктор філософії зі спеціальності «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент 

і адміністрування». Підготовка наукових та науково-педагогічних 

висококваліфікованих кадрів, здатних до інноваційної діяльності у різних секторах 

економіки, як на рівні підприємства, так і на рівні держави в цілому.  

Особливості програми. Програма містить освітню складову, науково-дослідну 

та практичну роботу аспірантів як самостійне дослідження, так і в наукових групах, 

які працюють над широким колом питань у галузі управління та адміністрування, з 

подальшим практичним впровадженням досягнень у діяльність суб’єктів 

господарювання та державного управління і місцевого самоврядування. 

Обов’язковим є портфоліо особистого розвитку. 

Обов’язкові компоненти ОП: Операційний менеджмент.(4 кред.) Державне та 

регіональне управління. (4 кред.) Філософські засади та методологія наукових 

досліджень. (5 кред.) Іноземна мова для аспірантів. (10 кред.) Підготовка наукових 

публікацій та презентація результатів досліджень. (4 кред.) Управління проектами та 

програмами. (2 кред.)  Всього (30 кред.) 

Вибіркові компоненти ОП: Європейська інтеграція. (5 кред.)  Прийняття 

управлінських рішень. (5 кред.)   Управління персоналом. (5 кред.)  Основні правові 

системи сучасності. (5 кред.)  Всього 10 кред.  

Загальний обсяг освітньої програми 40,0 кред. 

Форма атестації здобувачів вищої освіти.  Випускна атестація здобувачів 

вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» проводиться на основі 

аналізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення здобувачами вищої освіти 
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задач діяльності. Підсумкова атестація докторів філософії в галузі управління та 

адміністрування здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи та 

завершується видачею документа встановленого зразка про присудження ступеня 

доктора філософії з присвоєнням кваліфікації «доктор філософії зі спеціальності 

«Менеджмент».  

 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА 
 

 
 

 
Освітня програма 37000  Менеджмент 

Рівень вищої освіти Доктор філософії  

Спеціальність 073 Менеджмент 

Із звіту https://kneu.edu.ua/ua/University_en/lic_ta_akr/ 

ОНП-2020 

Метою  полягають у підготовці висококваліфікованих науково-педагогічних 

кадрів, здатних вирішувати комплексні проблеми у галузі дослідницько-інноваційної 

та професійної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань й професійних практик на основі формування і 

розвитку у здобувачів програмних компетентностей, набуття основних вмінь та 

навичок виконання оригінального дисертаційного дослідження у сфері менеджменту, 

що має важливе теоретичне і практичне значення. ОНП спрямована на розвиток 

методологічної, дослідницької, науково-педагогічної, мовної та професійно-

комунікаційної компетентностей здобувачів. 

Особливості програми: 

1) орієнтована на поєднання теоретичної та практичної (у т.ч. педагогічної) 

підготовки здобувачів, через досягнення результатів навчання у формальній і 

неформальній освіті; 

2) передбачає можливості академічної мобільності у вітчизняних та зарубіжних 

ЗВО-партнерах Університету, подвійного наукового керівництва здобувачем; 

3) забезпечує розвиток професійних та дослідницьких компетентностей через 

участь у проєктах Європейської асоціації докторських програм в галузі управління та 
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ділового адміністрування, Української асоціації досконалості та якості, Української 

асоціації якості, Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти; 

4) ґрунтуючись на потужному кадровому потенціалі і досягненнях наукових 

шкіл (https://cutt.ly/RcT9txV), дозволяє здобувачам виконати дисертаційне 

дослідження у сфері менеджменту. 

Обов’язкові компоненти ОП: цикл спеціальної (професійної) підготовки, 

представлений обов’язковою складовою (44 кредити), який має на меті засвоєння 

основних концепцій, оволодіння термінологією, формування розуміння теоретичних і 

практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за 

спеціальністю 073 Менеджмент, зокрема: формування комплексу теоретичних 

уявлень щодо базових положень і вимог сучасних управлінських концепцій та 

прищеплення вмінь практичного застосування цих вимог і підходів під час 

досліджень систем менеджменту бізнес-організацій; формування та оволодіння 

новітніми знаннями з питань стратегічного управління розвитком бізнес-організацій 

та набуття практичних вмінь і навичок щодо розроблення та реалізації стратегій у 

швидкозмінному середовищі, розвитку інноваційного потенціалу бізнес-організації; 

формування системи знань, вмінь і практичних навичок у сфері ділової досконалості, 

а також щодо форм, методів та механізмів її забезпечення; формування у здобувачів 

основоположного способу мислення та системи знань щодо класифікації теорій, 

видів, типів та процесу мислення, а також навичок управлінського мислення в умовах 

VUCA-середовища. Теоретичний зміст предметної області конкретизований 

відповідно до ОНП та полягає в опануванні передових концептуальних та 

методологічних знань науково-дослідного та професійного характеру в сфері 

менеджменту; опанування актуальних напрямів досліджень та досягнень в сучасній 

теоретичній та експериментальній науці, в професійній сфері; вивчення методів та 

принципів наукового дослідження та їх застосування на практиці; опанування 

освітніх інноваційних процесів (Педагогічна практика), основ сучасної наукової 

комунікації; інформаційних технологій в науці та освіті.  

Методи, методики та технології, які використовуються: загальнонаукові та 

специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, 

економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, 

документальні, балансові тощо); методи реалізації функцій менеджменту (методи 

маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і 
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планування; методи проектування організаційних структур управління; методи 

мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної 

та економічної ефективності в менеджменті тощо); методи менеджменту 

(адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні); технології 

обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, 

дерево рішень тощо). Інструменти та обладнання, що використовуються у ОНП, 

відповідають сучасним вимогам.  

Вибіркові компоненти ОП: 16 кред.  

Загальний обсяг освітньої програми 60,0 кред. 

Виявлені сильні та слабкі сторони ОНП «Менеджмент»: 

Сильні сторони: 

- членство у Європейській асоціації докторських програм у сфері управління бізнесом 

(EDAMBA) та участь аспірантів у програмі EDAMBA Doctoral thesis competition; 

- актуальність тематики досліджень здобувачів та їх дотичність до науково-дослідних 

тем кафедри; 

- при розробці ОНП враховано досвід вітчизняних та іноземних ЗВО-партнерів, у 

яких НПП кафедри проходять стажування, залучають здобувачів до апробації та 

опублікування результатів дисертацій у колективних монографіях з іноземною 

участю, фахових виданнях, збірках тез доповідей; 

- наявність рамкових угод про співпрацю з університетами Румунії, Грузії, Португалії, 

Болгарії, в межах яких у т.ч. передбачено програми міжнародної академічної 

мобільності аспірантів, консультування та подвійне керівництво їх дисертаційними 

роботами; 

- тісна співпраця з Українською Асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, 

членом ревізійної комісії якої є гарант ОНП Сагайдак М.П., ГС «Української асоціації 

досконалості та якості» та Всеукраїнською (неурядовою) професійною ГО з якості 

«Українська Асоціація якості», в межах співпраці з якими проводяться Дні якості, а 

також до ОНП внесена обов’язкова дисципліна «Менеджмент ділової досконалості»; 

- міждисциплінарність обов’язкових дисциплін освітньої компоненти ОНП та 

унікальні ОК («Парадигми управлінського мислення» (д.е.н., проф. Сагайдак М.П., 

пройшов навчання за Міжнародною програмою з розвитку критичного мислення 

«Звичка думати», за підтримки Federal Foreign Office (Germany), Robert Bosch Stiftung, 

MitOst), «Комунікаційний менеджмент» (к.е.н., доц. Ліфінцев Д.С., який приймає 
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участь в програмах академічної мобільності в University Beira Interior (Covilha, 

Portugal), University Ştefan cel Mare (Suceava, Romania), D. Tsenov Economic Academy 

(Svishtov, Bulgaria), який також є керівником наукового гуртка кафедри менеджменту. 

- наявність укладених меморандумів про співробітництво з НУ «Львівська 

політехніка», ДУЕТ, МНТУ ім. академіка Ю. Бугая, ЕТІ ім. Р. Ельворті, у межах яких 

передбачено сприяння у підготовці й атестації наукових кадрів, у т.ч. через 

аспірантуру і докторантуру; 

- широкі можливості для здобувачів, які є не лише випускниками КНЕУ, щодо участі 

у науково-практичних заходах із залученням стейкхолдерів; 

- створено середовище для побудови індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів, з 

урахуванням їх інтересів та дослідницьких пропозицій. 

Слабкі сторони: 

- відсутність ОК циклу спеціальної підготовки на ОНП, які викладаються англійською 

мовою та низький рівень залучення на ОНП іноземних студентів; 

- низький рівень участі НПП та аспірантів у проєктах НДР за рахунок коштів 

державного бюджету, підготовки та подачі заявок на отримання індивідуальних і 

колективних грантів, низький рівень комерціалізації інтелектуальної власності; 

- недостатній рівень використання аспірантами усіх можливостей міжнародного 

наукового середовища. 

 
 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

 
 

 
ОНП – 2019 за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

https://www.wunu.edu.ua/pdf/aspirantura/menegment/opp_menedgment_2019.pdf 

 

 Метою програми є підготовка висококваліфікованого, 

конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освiтнiй 

простір фахівця зi ступенем доктора фiлософiї за освітньо-науковою програмою 

«Менеджмент», здатного до самостiйної науково-дослiдницької, науково-
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органiзацiйної та практичної дiяльностi у сфері менеджменту, а також викладацької 

роботи у закладах освіти.   

Особливості програми. Навчання, базоване на дослідженнях із застосуванням 

загальнонаукових і економіко-математичних методів, постановці дослідницьких 

завдань та їх реалізації під час роботи над дисертацією і дослідницької практики. 

Освітньо-наукова програма передбачає можливість проходження наукового 

стажування в зарубіжних закладах вищої освіти, з якими укладено угоди про 

академічну мобільність та співпрацю у сфері наукових досліджень. Програма 

спрямована на розвиток методологічної, дослідницької та іншомовної 

компетентностей. 

Обов’язкові компоненти ОП: Філософія науки. досліджень. (4 кред.) 

Методологія та організація наукових досліджень. (4 кред.)  Педагогіка та психологія 

вищої школи. (4 кред.) Іноземна мова у наукових дослідженнях. (6 кред.) Методика 

виконання дисертаційної роботи (PhD Thesis Prospectus). (4 кред.) Емпіричні методи 

та інформаційно-аналітичні технології у наукових пошуках. (4 кред.) Корпоративне 

управління. (6 кред.)    Управління інвестиційно-інноваційними проектами. (5 кред.) 

Менеджмент організації. (5 кред.) Педагогічна практика. (2 кред.)  Всього (45 кред.) 

Вибіркові компоненти ОП: 15 кред.  

Загальний обсяг освітньої програми 60 кред. 

Форма атестації здобувачів вищої освіти.  Атестація  здобувачів освітнього 

ступеня доктора філософії здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної 

роботи. 
 

 
 

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

 
 
 
ОНП-2017 
file:///C:/Users/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/073_menedzhment_phD
_2017%20(4).pdf 
 

Метою програми є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців - 

дослідників в сфері менеджменту, які здатні проводити наукові дослідження, 
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формувати теоретико-методологічне підґрунтя розвитку менеджменту, здійснювати 

апробацію та практичне впровадження наукових результатів, здійснювати науково-

педагогічну діяльність.  

Особливості програми. Програма акцентована на проведенні соціально-

економічних досліджень як на рівні регіону, так і на рівні окремих суб’єктів 

господарювання в розрізі галузей і сфер народного господарства України. Високий 

рівень дослідницької частини підготовки забезпечується потужною науковою бізнес-

школою з практичного менеджменту на чолі з професором, доктором економічних 

наук Тарасюк Г. М., розвиненою міжнародною співпрацею в науковій та освітній 

сферах, наявністю спеціалізованих лабораторій. Фахівців, залучені до професійної і 

наукової підготовки, пройшли стажування у провідних європейських університетах, 

мають міжнародний досвід освітньої і наукової діяльності. В рамках академічної 

мобільності проф. Тарасюк Г. М. пройшла стажування у Державному Технологічному 

інституті Західної Македонії (Греція, м. Козані, 2005 р.), Технічному університеті 

Каталонії (Іспанія, м. Барселона, 2006, 2007 рр.) Була учасником Об’єднаного 

Європейського проекту 2004-2007 (CD JEP-24244-2003 EU). Кафедра менеджменту 

організацій і адміністрування: - виконує науково-дослідні роботи на замовлення 

Житомирської обласної державної адміністрації на теми: «Аналіз функціонування та 

розробка теоретико-методичних засад розвитку АПК» (№ 0111U006333) та «Розвиток 

менеджменту суб’єктів господарювання Житомирського регіону» (№ 0112U006056); - 

виконує на платній основі науково-дослідні роботи на замовлення юридичних осіб на 

теми: «Удосконалення механізму впровадження розподільчої логістики на 

підприємстві» (для ТОВ «Кристал Еліт»), «Розробка методичних і практичних 

рекомендацій з прогнозування обсягів реалізації продукції» (для ТОВ «Інфрасофт»); 

здійснює дослідження з науковцями Вищої школи менеджменту м. Легниця, 

Люблинської політехніки м. Люблин (Польща); EPLEFPA Vic en Bigorre (Франція). 

Обов’язкові компоненти ОП: Фахова іноземна мова. (8 кред.) Філософія науки 

досліджень. (4 кред.) Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів. (3 

кред.) Методологія наукових досліджень в управлінні і адмініструванні. (3 кред.) 

Менеджмент (поглиблене вивчення). (6 кред.) Всього (24 кред.) 

Вибіркові компоненти ОП: Управління змінами та інноваційний менеджмент. 

(5 кред.) Менеджмент персоналу (поглиблене вивчення). (5 кред.)  Стратегічний 

менеджмент в розвитку організації. (5 кред.) Всього  (10 кред.)  
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Практична частина: Науково-педагогічна практика. (3 кред.) 

Загальний обсяг освітньої програми: 41 кред. 

Форма атестації здобувачів вищої освіти.  Атестація  здобувачів освітнього 

ступеня доктора філософії здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної 

роботи. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим 

дослідженням, що пропонує розв’язання комплексної проблеми в сфері менеджменту 

або на її межі з іншими спеціальностями, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Дисертаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, 

фабрикації. Дисертаційна робота та її автореферат мають бути розміщені на сайті 

закладу вищої освіти (наукової установи). Дисертаційна робота має відповідати 

іншим вимогам, встановленим законодавством. 

 
   
 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 
 

ОНП-2020 https://www.mnau.edu.ua/files/faculty/men/onp/onp/onp-073-2020.pdf 
 

Метою програми є підготовка висококваліфікованих науковців і науково-

педагогічних кадрів у галузі знань управління та адміністрування зі спеціальності 

«Менеджмент» з метою відтворення інтелектуального потенціалу держави, 

забезпечення сфер соціальної та виробничої діяльності кваліфікованими фахівцями 

шляхом здійснення наукових досліджень і отримання  

нових або практично спрямованих результатів, а також підготовки і захисту наукових 

досягнень (дисертацій). 

Особливості програми. Інтегрована підготовка докторів філософії, що поєднує 

освітню, наукову та практичну спрямованість навчання. Освітня складова програми. 

Програма реалізується у невеликих групах дослідників. Програма передбачає 

диференційований підхід до здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) 

рівня. Загальний обсяг освітньої складової програми складає 60 кредитів ЄКТС. 

Програма передбачає 30 кредитів ЄКТС для обов’язкових навчальних дисциплін, з 

яких 18 кредитів ЄКТС – це дисципліни загальної підготовки (філософія науки, вступ 
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до спеціальності «Менеджмент», сучасні інформаційні технології у науковій 

діяльності, організація і проведення навчальних занять, управління науковими 

проєктами, реєстрація прав інтелектуальної власності), що передбачають набуття 

здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня загальнонаукових 

(філософських) і професійних компетенцій. Окремо виділено набуття мовних 

компетенцій (7 кредитів ЄКТС) й  універсальних навичок дослідника (12 кредитів 

ЄКТС), 15 кредитів ЄКТС передбачено на дисципліни професійної підготовки за 

вибором здобувача. Практична підготовка здобувачів (педагогічна практика) 

становить 8 кредитів ЄКТС.  Наукова складова програми. Наукова складова освітньо-

наукової програми передбачає здійснення власних наукових досліджень під 

керівництвом одного або двох наукових керівників з відповідним оформленням 

одержаних результатів у вигляді дисертації. Ця складова програми не належить до 

основної освітньої і оформлюється окремо у вигляді індивідуального плану наукової 

роботи здобувача і є складовою частиною навчального плану. Особливістю наукової 

складової освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності  

є те, що окремі складові власних наукових досліджень здобувачі зможуть виконувати 

під час практичних занять з дисциплін професійної підготовки. Практична складова 

програми полягає у проходженні педагогічної та науково-дослідної практики. 

Обов’язкові компоненти ОП: Філософія науки. (3 кред.) Вступ до 

спеціальності «Менеджмент». (3 кред.)  Сучасні інформаційні технології у науковій 

діяльності. (3 кред.) Організація і проведення навчальних занять. (3 кред.) 

Управління науковими проектами. (3 кред.)  Реєстрація прав інтелектуальної 

власності. (3 кред.)  Системний підхід використання методів математичного 

моделювання. (3 кред.)  Спеціальні інформаційні системи і технології. (3 кред.)  

Організація і методика проведення наукових досліджень. (3 кред.) Педагогіка вищої 

школи. (3 кред.) Іноземна мова за професійним спрямуванням. (7 кред.)  Педагогічна 

практика. (4 кред.)  Науково-дослідна практика з організації і методики проведення 

наукових досліджень. (4 кред.) Всього (45 кред.) 

Вибіркові компоненти ОП: Особливості прийняття управлінських рішень. (4 

кред.)  Стратегічне управління людськими ресурсами. (4 кред.) Організаційна 

культура в галузі. (4 кред.) Формування і функціонування малого бізнесу. (4 кред.) 

Принципи управління інформаційним забезпеченням підприємств. (4 кред.)  

Механізм консалтингової підтримки підприємств. (4 кред.)  Антикризове управління 
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підприємствами. (3 кред.)  Функції і концепції міжнародного менеджменту. (3 кред.)  

Комунікативна культура науковця. (3 кред.) Всього (15 кред.)  

Загальний обсяг освітньої програми: 60 кред. 

Потенційні напрями наукових досліджень:   

1. Управління технологіями та інноваціями  

2. Управління ресурсами та сталий розвиток  

3. Управління інтелектуальним капіталом  

4. Діджиталізація; цифрове підприємництво, електронне управління, штучний 

інтелект, соціальні мережі, моніторинг та бази даних  

5. Соціальне підприємництво: соціальна комерція, менеджмент соціальних 

стартапів, управління сімейною фірмою  

6. Організаційна культура: конфлікт та переговори, прийняття рішень, 

поведінка міжнародної організації, лідерство, мотивація, комунікація, організаційна 

справедливість, влада та статус, прийняття рішень та результати роботи команди, 

сучасна дискримінація в організаціях, корпоративна відповідальність, етика та 

підзвітність, гендерна політика  

7. Стратегічне управління: конкурентна динаміка, компенсація виконавчої 

влади та корпоративне управління, інновації та підприємництво, організаційне 

навчання та зміни, ресурси та можливості, управління ризиками, прийняття 

стратегічних рішень, управління змінами  

8. Управління людським капіталом: кар'єрний розвиток, міжнародне 

управління персоналом, організаційна соціалізація  

9. Публічне управління: приватно-публічне партнерство, прозорість та 

відкритість діяльності, адміністративні послуги, зв’язків з громадськістю  

10.  Управління стійкістю в мережах постачання 

Форма атестації здобувачів вищої освіти.  Атестація  здобувачів освітнього 

ступеня доктора філософії здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної 

роботи. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим 

дослідженням, що пропонує розв’язання комплексної проблеми в сфері менеджменту 

або на її межі з іншими спеціальностями, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.  
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ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ (ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ) 

 
 

ОНП-2019 
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/ONP-073-Menedzhment-2019.pdf 

Метою програми є підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних 

кадрів шляхом формування і розвитку у здобувачів компетентностей, необхідних для 

оволодіння ними основних знань, вмінь та навичок виконання оригінального 

дисертаційного дослідження у сфері менеджменту, що має теоретичне та практичне 

значення, а також здійснення науково-педагогічної діяльності та розв’язання 

актуальних комплексних проблем з управління організаціями та їх об’єднаннями на 

засадах глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики. 

Особливості програми. Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері менеджменту, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 

та/або професійної практики; здійснювати педагогічну діяльність у вищій освіті  

Обов’язкові компоненти ОП: Іноземна мова. (6 кред.)  Філософія науки. (4 

кред.) Методологія та організація наукових досліджень. (6 кред.)  Математичні 

методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях (5 кред.) Сучасні 

теорії менеджменту (4 кред.) Організаційна поведінка (5 кред.)  Педагогічна 

практика. (5 кред.)  Всього (35 кред.) 

Вибіркові компоненти ОП: Вибіркова дисципліна 1. (5кред.). Вибіркова 

дисципліна 2. (5кред.)  Вибіркова дисципліна 3. (5кред.) Всього (15 кред.)  

Загальний обсяг освітньої програми: 50 кред. 

Форма атестації здобувачів вищої освіти.  Атестація  здобувачів освітнього 

ступеня доктора філософії здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної 

роботи. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим 

дослідженням, що пропонує розв’язання комплексної проблеми в сфері менеджменту 

або на її межі з іншими спеціальностями, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 
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Досвід іноземних програм підготовки докторів філософії з менеджменту 
 

 
Politechnika Lubelska, М. Люблин (Польша) 

http://www.pollub.pl/pl/uczelnia/o-politechnice 

Навчальна програма (192 години) 

Блок загального управління: 

Економічний і фінансовий аналіз (16 годин) 

Переговори (8 годин) 

Елементи управління змінами (16 годин) 

Методологія будівництва проекту (8 годин) 

Правові умови прийняття управлінських рішень (цілодобово) 

Управлінська статистика (24 години) 

Управління корпоративними фінансами (16 годин) 

Стратегічний менеджмент (24 години) 

Блок фахівців: 

Акція (24 години) 

Маркетингові та маркетингові дослідження (32 години) 

 

Harvard Business School, США (Массачусетс) 

https://www.hbs.edu/doctoral/phd-programs/management/Pages/default.aspx   

Студенти факультету менеджменту зосереджуються на дослідженнях, що 

створюють теорію управління і знання, які мають відношення до діловій практиці. 

Можливо, найбільш характерною рисою програми управління є її орієнтація на 

реальні організаційні явища з міждисциплінарної точки зору. 

Менеджмент: не приймають заявки на навчання в галузі менеджменту 

протягом 2021-2022 навчального року. «Менеджмент – це динамічна сфера, яка 

накладається на багато інших галузей бізнесу, і тому ми настійно рекомендуємо 

заявникам, зацікавленим у менеджменті, також вивчити ступінь доктора філософії в 

галузі ділового адміністрування, особливо в галузі досліджень стратегії та технологій 

та управління операціями, а також кандидата наук в галузі організаційної поведінки 

щоб перевірити, чи ці напрямки відповідають їхнім науковим інтересам». 
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До 2020 р. програма починалась в серпні, тривалість п’ять років. 

Навчальний план і курсова робота. 

Програми - очні програми навчання, які офіційно починаються в серпні. 

Очікується, що студенти завершать свою програму через п'ять років. Зазвичай перші 

два роки витрачаються на курсову роботу, в кінці якої студенти складають іспит, а 

потім ще три роки на дисертаційні дослідження і написання. 

Програма вимагає як мінімум 13 семестрових докторських програм. Студенти 

програми «Менеджмент» повинні пройти річний цикл дисциплін, як правило, з 

мікроекономіки, психології чи соціології. Студенти також проходять курси з теорії 

управління бізнесом, методи дослідження, академічні семінари і два факультативних 

курсу MBA. Крім курсів HBS, студенти можуть проходити курси в інших школах 

Гарварда і Массачусетського технологічного інституту. 

Дослідження і дисертації. 

Студенти факультету менеджменту починають дослідження в перший рік 

навчання, зазвичай працюючи з викладачем. До третього і четвертого курсу більшість 

студентів починають займатися дослідженнями та публікаціями. Дисертація може 

бути представлена у вигляді трьох статей для публікації або однієї дисертації. 

Недавні приклади досліджень докторських дисертацій включають: роль 

соціальних мереж в сприянні координації та інновацій в великих компаніях зі 

складною структурою; процес, за допомогою якого професіонали керують межами 

між своєю роботою і непрацюючої життям; і як фірма може систематично домагатися 

стійкої конкурентної переваги за рахунок залучення своїх співробітників. 

 

New Mexico State University, США (Нью-Мексико) 

https://business.nmsu.edu/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/MGT-GA-Handbook-

March-2018.pdf 

Навчання 4 роки. В кінці першого року складається комплексний  іспит, після 

нього аспіранту надається 5 років для закінчення дисертації. 

Місія: Підготувати дослідників та викладачів, які визначатимуть ділову 

стипендію, практику та педагогіку. Програма готує кандидатів до розуміння 

складностей сучасного бізнесу, поки вони розробляють спеціалізовану галузь досвід в 

управлінні. 
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Ціль: Докторська програма, яка акредитована AACSB International - Асоціація 

для розвитку колегіальних шкіл Бізнесу, вміщує різноманітні наукові та викладацькі 

інтереси наших докторантів у цій галузі управління. З того моменту, як студенти 

починають успішно захищати дисертацію, вони тісно співпрацюють з нашим 

факультетом та іншими факультетами по всій НДМУ. Після успішного завершення 

програми студенти мають хороші позиції для конкуренції на динамічному світовому 

ринку. 

Є 36 кредитних годин аспірантури, необхідні для здобуття ступеня кандидата 

наук в галузі менеджменту.  

Проведення повних курсів управління з чотирьох областей: 

А. Концептуальні основи менеджменту (семінари на кафедрі менеджменту - 15 

кредитних годин) 

B. Підтримка семінарів на рівні докторів наук по діловому адмініструванню 

(мінімум 6 кредитних годин) 

C. Методи / інструменти (мінімум 12 кредитних годин) 

D. Підтримка випускних курсів (мінімум 3 години навчання; максимум 6 годин 

підготовки), курси за погодженням з радником факультету та схваленими 

докторським комітетом. (Мінімум одноразова) реєстрація на MGT 600 - Докторські 

дослідження (3 кредити). 

E. Фонові курси 

Недоліки будуть визначені під час вступу та можуть вимагати додаткових 

вимог до курсу в будь-якої / всі наступні галузі залежно від академічного та 

професійного досвіду: 

• Управлінський облік 

• Теорія управління / організації 

• Управління операціями 

• Фінансовий менеджмент 

• Управління маркетингом 

• Управлінська економіка 

F. Кредити дисертації 

Години кредитування дисертації MGT 700. На додаток до 36 годин курсових 

робіт, кожен студент повинен пройти 18 годин дисертації (мінімум), щоб отримати 

ступінь доктора філософії. 
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The Wharton, university of Pennsylvania, США (Пенсильванія) 

https://doctoral.wharton.upenn.edu/management-

curriculum/?_ga=2.129430404.943408743.1566160595-357982653.1560964982 

Ціль: Wharton Management готує студентів до застосування суворої 

дисциплінарної теорії і методів дослідження в галузі соціальних наук відповідно до 

вимог поточних завдань управління і лідерства в державному і приватному секторах. 

У факультету широке коло інтересів, починаючи від поведінки окремих осіб, команд і 

груп до організаційної стратегії транснаціональних компаній. Основні напрямки 

досліджень факультету в даний час включають: 

- створення нових підприємств, зростання і корпоративне підприємництво; 

- людські ресурси і конкурентоспроможність; 

- емоції, індивідуальність, творчість і мотивація; 

- стратегії політичного і соціального впливу; 

- впровадження, поширення та передача технологій і практики всередині 

організацій і між ними; 

- організаційне навчання та адаптація; 

- стратегічне управління додатковими ресурсами і можливостями в рамках 

організації, альянсу, мережі або екосистем. 

Кожен студент спирається на різноманітний досвід і інтереси факультету для 

розробки програми, унікально відповідної його інтересам, часто охоплює формальні 

спеціалізації, зазначені вище. Програма заохочує студентів здобувати дослідний 

досвід, працюючи в тісному співробітництві з декількома викладачами над різними 

проектами, починаючи з призначення на посаду наукового співробітника в перший 

рік з надією вийти на ринок праці на 4 або 5 році з декількома дослідницькими 

роботами в процесі публікації. 

Програма PhD з менеджменту складається з 16 курсів для випускників: 7 

семінарів з менеджменту (6 теоретичних та 1 дослідний), двох додаткових курсів з 

методів дослідження, 2 курсу статистики, 2 курсу соціальних наук і 3 факультативу, а 

також дисертацію. До 7 факультативів можуть бути скасовані відповідними курсами 

випускників з іншого навчального закладу. На додаток до дисертації студенти також 

повинні виконати дослідницьку роботу. Навички викладання розвиваються за 
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рахунок проведення двох розділів декламації нашого вступного курсу бакалаврату. 

Також є активна участь докторантів в колоквіумах кафедри. 

Всі студенти повинні пройти 3 курсу менеджменту в перший рік (2 основних 

курсу і 1 курс з методів дослідження). 

MGMT 900 Економічні основи досліджень в управлінні 

MGMT 933 Психологічні та соціологічні основи досліджень в галузі управління 

MGMT 953 Методи дослідження. 

Студенти повинні взяти не менше чотирьох залікових одиниць за 

спеціальностями з половинною одиницею: 

MGMT 918 Економіка персоналу A (0,5) 

MGMT 919 Економіка персоналу B (0,5) 

MGMT 920 Семінар з досліджень людських ресурсів (0,5) 

MGMT 925 Семінар з корпоративної стратегії (0,5) 

MGMT 926 Корпоративні операції і стратегія (0,5) 

MGMT 932 Спеціальні теми в менеджменті (0,5) 

MGMT 935 Мережева теорія і додатки (0,5) 

MGMT 937 Семінар з досліджень підприємництва (0,5) 

MGMT 938 Дослідження сімейного бізнесу (0,5) 

MGMT 951 Семінар з мікроорганізаціонної поведінки (0,5) 

MGMT 952 Семінар з макроорганізаціонної поведінки (0,5) 

MGMT 955 Основи міжнародного менеджменту (0,5) 

MGMT 957 Семінар по емоціям в організаціях (0,5) 

MGMT 958 Просунуті теми макроорганізаціонной теорії (0,5) 

MGMT 960 Інститути і багатонаціональний менеджмент (0,5) 

MGMT 961 Просунуті теми в мікроорганізаціонній поведінці (0,5) 

MGMT 962 Багатонаціональні фірми Global Econ A (0,5) 

MGMT 963 Багатонаціональні фірми Global Econ B (0,5) 

MGMT 970 Прикладні методи управлінських досліджень (1) 

 

University of Porto, Португалія (м. Порто) 

https://sigarra.up.pt/fep/en/cur_geral.cur_planos_estudos_view?pv_plano_id=5301&pv_ano

_lectivo=2020&pv_tipo_cur_sigla=D 
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Навчання 3 роки 

Напрями: 

- Спеціалізація в області бухгалтерського обліку та управлінського контролю 

- Спеціалізація в області бухгалтерського обліку та управлінського контролю 

- Спеціалізація в області бухгалтерського обліку та управлінського контролю 

- Спеціалізація в галузі фінансів 

- Спеціалізація в області маркетингу і стратегії 

- Спеціалізація в області операцій та логістики 

- Спеціалізація в області організації і людських ресурсів 

 

LUISS, Італія (м. Рім) 

http://phdmanagement.luiss.it/courses/ 

Програма PhD з менеджменту Луісса - це дисциплінований, але не 

дисциплінарний шлях навчання для перспективних докторантів. Він пропонує 

концентрацію в області стратегії, організації, інновацій та підприємництва, 

маркетингу, бухгалтерського обліку та корпоративних фінансів. 

Основні напрямки досліджень факультету: інновації в бізнес-моделях; 

корпоративне управління; фінансування інновацій; проектна організація, технології та 

управління інтелектуальною власністю, міжнародний менеджмент; створення нових 

підприємств, зростання і корпоративне підприємництво; організаційне навчання та 

адаптація; державне управління і бухгалтерський облік; соціальний капітал та 

інновації. Факультет фокусується на різних емпіричних контекстах, починаючи від 

аерокосмічної, творчої та телекомунікаційної галузей до охорони здоров'я та 

державного сектора. 

Програма PhD складається з чотирьох років очного навчання. 

Загальний шлях складається з дослідницької та педагогічної стажування, 

поїздки за кордон і підготовки дисертації. Перші два роки присвячені роботі. 

Перший рік складається з дисциплінарних курсів з менеджменту та методів 

дослідження. 

Другий рік присвячений курсам за обраною області спеціалізації і завершується 

розробкою дослідного пропозиції. 

3-й і 4-й курси присвячені дослідженням і підготовці дисертацій, що 

завершується поданням і захистом дисертації. 
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Протягом усього навчального процесу студенти також проходять семінари та 

практикуми по стратегіях і підходам до міжнародного ринку праці. 

 

HEC MONTRÉAL, Канада, (м. Монреаль) 

https://www.hec.ca/en/programs/phd/phd-management-science/structure/index.html 

Дослідницькі інтереси: 

 Застосування операційних досліджень в фінансах 

 Бізнес-аналітика 

 Комбінаторна оптимізація 

 Управління збутом, логістика і ланцюжки поставок 

 Динамічна оптимізація 

 Управління оточенням 

 Теорія гри 

 Графіки і мережі 

 Моделювання та енергетична політика 

 Методи оптимізації 

 Кількісні методи в маркетингу 

 Надійна оптимізація. 

ЕТАП I - ПІДГОТОВКА (при необхідності максимум 1 рік) Кваліфікаційні 

курси по спеціалізації (підготовчі) 

ЕТАП II - СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ (максимум 2 роки) 

1. Мінімальна курсова робота 7 PhD семінарів 

2. Комплексний іспит 

Курсова робота включає наступні вимоги: 

Спеціалізовані семінари: 

Мінімум 4 семінари 

 Автоматична класифікація: моделі, алгоритми та програми 

 Теми в моделях ціноутворення 

 Кількісне управління ризиками з використанням надійної оптимізації 

 Комплексний мережевий аналіз 

 Машинне навчання: великомасштабний аналіз даних і прийняття рішень 

 Управління розподілом 
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 Динамічна оптимізація в управлінні 

 Оптимізація мережі в бізнесі 

 Додатки теорії ігор 

Педагогічний семінар: 1 семінар 

Викладання в бізнес-освіті 

Вибіркові семінари: Семінари PhD, пропоновані спільною програмою або в 

інших університетах відповідно до дослідними інтересами студента. 

ЕТАП III - ДИСЕРТАЦІЯ (максимум 3 роки) 

Наглядовий комітет II, І, III етапів. 

Курирують студента дві комісії. Комітет Фази II стверджує курсову роботу 

студента, контролює наукову роботу, якщо потрібно, і проводить комплексний іспит. 

Комітет Фази III (або спеціалізований вчений комітет) контролює дослідницьку 

роботу студента по дисертації. 

У ці комітети зазвичай входять не менше трьох професорів з чотирьох 

університетів, що беруть участь в спільній програмі. 

 

Technické univerzity v Liberci, Чехія (м. Лебереч) 

http://www.ef.tul.cz/myuniversity/assets/phd_business_economics_and_management2.pdf 

Навчання 8 семестрів. 

Спеціалізовані обов’язкові курси: 

 Системи управління логістикою 

 Управління інноваціями 

 Управління інформаційною безпекою 

 Вибрані елементи інформаційних систем 

 Маркетинг та взаємовідносини з клієнтами 

 Управління 

 Світова економіка 

 Управління проектами для впровадження 

 Інновації 

 Міжнародний облік 

 Стандарти 
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 Кількісні методи в управлінні 

 Прийняття рішень 

 Вибрані проблеми теорії компаній та ринкові структури 

 Управління, засноване на знаннях 

Студенти обирають факультативні курси, щоб отримати мінімум 240 кредитів у 

своїй навчальній програмі. Кожен студент обирає принаймні два із перелічених 

факультативних курсів. 

 

Prague University of Economics and Business, Чехія (м. Прага) 

https://fba.vse.cz/admissions/doctoral-study-programs/program-management-and-

managerial-economics-mme/ 

На факультеті ділового адміністрування пропонують 4-річну докторську 

програму з менеджменту та управлінської економіки.    

Навчальний план програми: 

 Менеджмент та управлінська економіка 

 Методологія наукових досліджень 

 Статистичні методи кількісного дослідження 

 Управління 

 Економіка фірми і галузі 

 Дослідження підприємництва 

 Стратегічні дослідження 

 Маркетингові дослідження 

 Семінар з досліджень в галузі управління та прийняття управлінських рішень 

 Дослідження в галузі управління культурою і мистецтвом 

 Дослідження в галузі управління персоналом 

 Дослідження в області управління ланцюгами поставок, логістики і транспорту 

 Дослідження в галузі управлінської психології і соціології 

 Дослідження в області управлінської економіки 
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University of Innsbruck, Австрія (м. Інсбрук) 

https://www.uibk.ac.at/studium/angebot/phd-phd-program-management/index.html.en 

6 семестрів (180 кредитів ECTS) 

Управління програмами PhD служить для подальшого розвитку здібностей до 

незалежної наукової роботи та просування академічної кар'єри після програм 

отримання диплома і магістра. Випускники можуть внести оригінальний самостійний 

внесок в подальший розвиток своєї області. 

Програма орієнтована на наступні компетенції: 

 Знання стану дослідницької роботи і навички професійного судження в 

області дисертації; 

 Здатність розпізнавати і встановлювати посилання на суміжні галузі 

досліджень; 

 Уміння писати наукові статті, які відповідають міжнародним стандартам 

якості у відповідній області; 

 Міркувати про етичні і соціальні наслідки, особливо з гендерної точки зору, 

результатів власного дослідження; 

 Здатність представляти і обговорювати результати досліджень з наукової 

точки зору з різними групами; 

 Здатність організовувати і проводити дослідницькі процеси і брати участь в 

дослідних групах. 

 

Kaunas University of Technology, Литва (м. Каунас) 

https://admissions.ktu.edu/programme/d-management/#subjects 

Навчання 4 роки. 

Докторантура КТУ з менеджменту аналізує актуальні і складні проблеми 

менеджменту; вчені в цій галузі в Литві почали дисертаційні дослідження в таких 

областях, як державне управління, управління знаннями та обізнаністю, управління 

інтелектуальним капіталом, маркетинг і бізнес (промислові) системи.  

Теми дисертаційних досліджень докторантури тісно пов'язані з 

фундаментальними і прикладними дослідженнями, проведеними вченими 
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університету. Докторанти в області менеджменту мають можливість відвідувати 

лекції досвідчених зарубіжних викладачів і проходити стажування в зарубіжних 

науково-дослідних центрах найвищого рівня. 

Програма управління спрямована на розвиток кваліфікованих, відповідальних і 

перспективних дослідників, здатних генерувати нові знання, які сприятимуть 

розвитку науки про управління. 

Основні предмети навчання: 

- сучасні теорії і концепції менеджменту (9 кредитів); 

- розробка дослідницького проекту PhD (9 кредитів). 

Вибіркові предмети: 

 інновації і глобальна економіка знань (6 кредитів); 

 статистичні методи в соціальних науках (6 кредитів). 

Теми досліджень: 

- Передумови та можливості співпраці на основі реляційної стратегії в цифровій 

багатосторонній платформі  

- Вплив технологій майбутнього створення в системи управління персоналом 

відповідно до принципів сталого управління людськими ресурсами 

- Вплив доступності цифрових технологій на дослідження та експлуатацію 

процесів  

- Вплив цифрових технологій на етику та судження при аудиті  

- Взаємозв'язок між матеріалізмом та поведінкою споживачів, яка відповідає за 

довкілля 

- Роль управління людськими ресурсами у розвитку стійкої організації в 

контексті цифрових технологій перетворення 

- Інноваційний менеджмент 

- Реакції підприємницьких фірм на зриви GVC та інші кризи в епоху цифрових 

технологій: наслідки та стратегії стійкості 

- Цінність спільного створення на платформах спільної економіки: відносини 

між спільними та стійкими споживання 

- Вплив інновацій у послугах на основі штучного інтелекту на поведінку 

споживачів: роль довіри споживачів  

- Штучний інтелект для цифрового фінансового включення МСП  
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Ca’ Foscari University, Італія 

https://www.unive.it/pag/7867/ 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/scuole/graduate/siti_dottorati/dip-

management/management/Guida_dott_management_2020_versione_ottobre.pdf 

Докторська програма з менеджменту - це чотирирічна денна програма.  

Перший рік характеризується розвиненою програмою навчання обов’язкової 

дослідницької спрямованості, курси з методів дослідження та ключових тем в 

управлінських дослідженнях. Такі курси спрямовані на розвиток дослідницьких 

можливостей учнів та на збагачення їх методичних навичок. 

Перший навчальний рік організований у три терміни. Курси починаються в 

середині вересня і кінець у червні. Студенти також повинні брати участь у лекціях з 

менеджменту, як правило, щомісяця. Курси та семінари представляють більшість 

занять студентів з понеділка по п’ятницю. Після літа першого курсу на факультеті 

очікується презентація аспірантів.   

Студенти другого курсу продовжують розробляти свої дослідницькі проекти та 

відвідувати спеціальні семінари з досліджень. Вони розроблятимуть свій 

дослідницький проект за підтримки керівника, який повинен бути призначений до 

кінця першого семестру другого курсу. Також очікується, що студенти другого курсу 

братимуть активну участь, також в якості дискутантів, у лекції з управління та 

виступи на спільному семінарі докторів наук, організованому програмою докторів 

наук у червні. Починаючи з другого курсу, усі студенти повинні бути асистентами 

кафедри.  

Студенти третього та четвертого курсів повністю присвячені докторській 

дисертації під керівництвом керівника та участі у відомчих заходах (лекції, семінари, 

презентації, майстер-класи). Вони плануватимуть та здійснюватимуть міжнародну 

мобільність (періоди відвідування) та брати участь та брати участь у міжнародних 

конференціях. Участь у провідних міжнародних конференціях та докторському 

колоквіумі необхідний і фінансово підтримується.  

Програма доктора наук повинна бути завершена за чотири роки.  

Дисципліни : Математика (менеджмент); Статистичні моделі для досліджень 

управління; Теорія стратегічного управління; Філософія соціальних наук; 

Організаційна теорія; Управління технологіями та інноваціями.  


